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  280-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

  ) 00:00:30(  ؟. أفغانستان في والدعاة الدعوة في المجاھد مجلة أعضاء من الحاضرين وأحد الشيخ بين حوار - 1

  ) 00:40:02(  ؟.أيضاً  ونصحھم والسنة التوحيد لتعليم التبليغ جماعة مع السلفيين من العلم طلبة بعض خروج في قولكم ما - 2

 اFستعداد مع فيھا السير من مانع F وأنه والتربية التصفية مرحلة تجاوزت قد السلفية الدعوة أن من الناس بعض مايراه ھل - 3

 ) 00:52:00(  ؟.صحيح العسكري

   �� �� ��  

  

  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

الشاهد من الكالم أن جملة ااهد ، يعين األخوة كلفوين باللقاء بكم ، وأخذ بعض األسئلة ، طبًعا  :السائل 
خوان هناك ، وأسئلة متعلقة إضافة إىل ذلك أسئلة خاصة يب ، وأسئلة لبعض اإلخوان يف قطر ، وبعض اإل

  . املهم إن هذه األسئلة قد تكثر ، فإذا ممكن كانت على عدة مرات للقاء وكذا . باجلهاد 
على كل حال ، بعد الفراغ من اإلجابة عن األسئلة اليت يساعد علينا عليها وقتنا احلاضر الليلة ، بعد  :الشيخ 

قل األسئلة أو تطول اجللسة وتكثر األسئلة ، لكن ال يكثر ذلك لكل حادث حديث ، فقد تطول اجللسة مثًال وت
اجلواب عليها ، بينما أحيانًا يكون العكس متاًما ، ُرب إجابة عن سؤال واحد يأخذ وقت أكثر من جلسة ، 
ولذلك ال أرى من احلكمة يف شيء أن نقول اآلن شيئا خبصوص هذه الكثرة اليت أنت أشرت إليها ، وإمنا كما 

  حادث حديثقلنا لكل 
  بارك اهللا فيك :السائل 
أي نعم طيب يا سيدي على كل حال ، نسأل اهللا أن يسدد خطى املسلمني ويوحد كلمتهم ؛ ألن  :الشيخ 

  الوقت عصيب جًدا ، وكم جلست مع الشيخ ؟ 
  . ستة أشهر تقريبا: ااهد 
   ستة أشهر ، ففي إقامتك هناك ستة أشهر كان اتصالك به كثريًا ؟ :الشيخ 
  . نعم : ااهد 



  كيف وجدته ؟   :الشيخ 
واهللا على ما يظهر طبعا لنا ، واإلخوة املوجودون ، التمسك ما شاء اهللا جيد بالكتاب والُسنة والدعوة  : ااهد 

  . ...كذلك ، إال أن األعاجم الذين مل خيالطوا 
  . يرقعها  -يضحك -  :الشيخ 
وملسته حىت يف غريي من ممن يدعي السلفية ، أو من يدعو اىل صحيح هذا الشيء ومعروف وموجود : ااهد 

السلفية ، يعين يبقى فيه شيء من البدع ، وشيء من اجلهل بعض األمور ، األحاديث كذلك من حيث الصحة 
والضعف ، لكن من حيث العقيدة واملنهج العام ، يعين نبذ التقليد واملدارس املوجودة ذهبت إليها وأطلعت على 

وكتب شيخ اإلسالم ابن تيمية وغري ذلك ،  "العقيدة الواسطية " و  "التوحيد " ا ، ففيها يدرس كتاب مناهجه
  . فهذا شيء واحلمد هللا وجدته طيًبا 

  . جيد ، لكن أظنك يف آخر كالمك ظلمت علماء األعاجم برفعك لعلماء العرب  :الشيخ 
  .  - ويضحك - ال  :السائل 
  . فهمتين  هل فهمتين ؟ ما أظنك :الشيخ 
  . فهمتك يا شيخ  :السائل 
  كيف ذلك ؟   :الشيخ 
  . ...ألنه حينما نزلت من قيمة علماء األعاجم وكأنه مبفهوم املخالفة رفعت  :السائل 
  . ما فهمتين ، هذا مطلع كالمك ، أنا أقول آخر كالمك  :الشيخ 
  .آخر كالمي ، أي جزء فيه ؟ لعلي ال أذكره  :السائل 
  . ذا هو ه :الشيخ 
  . شيخنا هو بعيد عنكم صار له سنة  :السائل 
   ...على كل حال  - يضحك رمحه اهللا  -  :الشيخ 
  على الطائر ان شاء اهللا ... :السائل 
إن شاء اهللا ، يعين وأنت يف وصفك لعامة علماء األعاجم كان يف هذا الوصف ، وصف ينطبق أيًضا  :الشيخ 

  . على علماء العرب 
   .صحيح  :السائل 
  هل عرفت ما هو ؟  :الشيخ 



  . أينعم  :السائل 
  ما هو ؟  :الشيخ 
  . ...الوصف املشرتك يف هذا األمر هو وجود البدع املوجودة و  :السائل 
هذا صحيح لكن األمر أدق من ذلك ؛ ألنه يف علماء العرب الذين هم مشرتكون معنا يف إنكار البدع  :الشيخ 

ا النقطة هذه نقطة مشرتكة أيًضا بني هؤالء وهؤالء ، فإذا جاءت مناسبة أخرى من ال يعرف احلديث أيًضا ، فإذً 
  . ، واقتضى حديثك أن تتحدث أو أن جتيب مبثل هذا اجلواب ، فُيشطب منه هذا الكالم 

  . صحيح ، وجزاك اهللا خري  :السائل 
  .  - يضحك رمحه اهللا -وإياك ، إال إذا كان لك رأي آخر ، وهذا حبث ثاين  :الشيخ 
  صحيح :السائل 

  . هذا يا شيخنا سجلناه عليه : أبو ليلى 
  كيف ؟   :الشيخ 

  . هذا الكالم سجلناه عليه : أبو ليلى 
  . لكن الذي ما يسجل احلساب عليه   -يضحك الشيخ رمحه اهللا-  :الشيخ 
   ...وعلى كل حال ُسجل أيًضا الرجوع  :السائل 
  . ال ُيسجل عليه حساب : قلت  ، لذلك -يضحك رمحه اهللا- أينعم ،  :الشيخ 
  . احلمد هللا ، وجزاك اهللا خري  :السائل 
  كم عمر الشيخ ؟   :الشيخ 
  .. طبًعا مل أسأله عن عمره  :السائل 
  .. ما ضروري لكن تستطيع أن تقدر  :الشيخ 
  . لكن أقدر فوق الستني  :السائل 
  فوق الستني ، له البد أوالد ؟  :الشيخ 
  . نعم له أوالد  :السائل 
  أكربهم تقريًبا ؟  :الشيخ 
  . مل أر أكربهم ، وإمنا رأيت هو متزوج زوجتني ، رأيت من أوالده يف عمره أربعة عشر سنة  :السائل 
  يظهر عليهم أو على ما رأيت منهم االجتاه العملي السلفي ؟ وإال بعد ؟  :الشيخ 



  . بعض أوالده على الصالة ، التأخري وكذا  ال ، مل يظهر عليهم هذا ، وإمنا رأيته يؤدب يعين :السائل 
  . مث هو مقيم يف مقاطعة كما كان قد بلغين من أفغانستان  :الشيخ 
  . هي مجاعته املقيمة يف املقاطعة  :السائل 
  وهو ؟  :الشيخ 
  . يف بيشاور  :السائل 
  أال يرتدد على اجلماعة ؟  :الشيخ 
وإقامة أهله يف بيشاور ، نعم هي منطقة كونر ، هي الوالية الوحيدة يرتدد على اجلماعة ، ولكن إقامته  :السائل 

الدعوة السلفية  -عز وجّل  - وهذه الوالية من فضل اهللا . تقريبا اليت ُحررت من أفغانستان متاًما من الشيوعيني 
ومع ذلك جتد فيها يعين منتشرة ، يعين انتشار طيب ، على كل حال ففيه من األحزاب األخرى يف هذه الوالية 

  . ...عقيدم واحلمد هللا بسبب اختالطهم جبماعة مجيل الرمحن عقيدم صحيحة 
  وماذا تعين بكلمة األحزاب األخرى ؟  :الشيخ 
  . ألنه هذه كلها أحزاب  :السائل 
  معليش ، هل هناك مثًال بعثي شيوعي كذا ، ماذا تعىن ؟  :الشيخ 
له احلزب اإلسالمي والبعض اجلمعية .. رى ألم حتزبوا ، فسموا بعضهم ال ، ال ، وإمنا األحزاب األخ :السائل 

  . ...وبعضهم كذا ، نعم 
  . ...إًذا تقصد باألحزاب أحزاب إسالمية  :الشيخ 
  . األحزاب اإلسالمية نعم  :السائل 
  . يعين مثل اإلخوان املسلمني ، ومجاعة التبليغ عندنا مثًال  :الشيخ 
  . ...حال ، ليس كلهم على هذه الشاكلة فبعضهم  يعين على كل :السائل 
  . يعين تشبيه من زاوية حمددة وهي أم إسالميون  :الشيخ 
  . نعم إسالميون طبًعا  :السائل 
  . أينعم  :الشيخ 
  . لكن يف منهم الصوفية ، وفيهم كذا  :السائل 
  هذا احلزب اإلسالمي هو الذي يرأسه حكمت دار الذي يسمونه ؟  :الشيخ 
  . حكمت يار  :السائل 



  يار ، آه ، هذه كلمة يار ، كلمة يار ماهي؟  :الشيخ 
  . ...واهللا كلمة يار ما أعرف  :السائل 
  األفغانية ؟  -مازلت- ما تعلمت  :الشيخ 
  . ترمجتها ، لكن أنا اآلن نسيتها ، ممكن األخ عمران يعرف ، فهو باكستاين األصل  ... :السائل 
  . ك هات ما عند :الشيخ 
  . شيخنا هناك حمب أو حبيب  يار  :السائل 
  وحكمت ؟ . حبيب : يار معناها حبيب ، يار  :الشيخ 
  . حكمت من احلكمة  :السائل 
  هذا الظاهر ، لكن كيف تكون بقى الرتكيب العريب ؟  :الشيخ 
  . حمب احلكمة ممكن : ااهد 
مفهومة ايش ؟ خادم أمحد ، هو كذلك ، فأمحد اسم  ال ، ما أظن هكذا ، اآلن مثًال ، غالم أمحد ، :الشيخ 

علم ، فهنا غالم أمحد مضاف ومضاف إليه ، غالم أمحد يعين خادم أمحد ، فحكمت يار كيف تكون الرتمجة 
  احلرفية ؟ 

  . واهللا ال أدري : ااهد 
هو يشبه اإلخوان  وأنت علمك حبكمتيار رئيس احلزب اإلسالمي ، هل. ال تدري ، خري إن شاء اهللا  :الشيخ 

  املسلمني وإال خيتلف عنهم ؟ 
  .يا شيخ ما جلست معه وال أعرف : ااهد 
  . حسن ، ما تعرف  :الشيخ 
هو على كل حال من أكرب األحزاب ، هو ال يدعو إىل السلفية ، وإمنا هو معتدل من حيث الرضا أو  :السائل 

  . ًال ، أينعم السكوت على من يدعو إىل السلفية ، هذا أكثرهم اعتدا
  . أقول هذه نعمة ملا هناك واحد يسكت عن الدعوة : احلليب 

وهو مجيل الرمحن كان معه وانفصل عنه ؛ ألنه وجد أنه ال يستطيع أن يقيم املدارس وكذا ، ألن هذه : ااهد 
  دعوته ، فانفصل عنهحتتاج إىل فلوس وأموال ، واألموال ال بد أن تأيت من اخلارج ، وهذه األمور كانت تعيقه يف 

  وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته :الشيخ 
  وقد صرح الشيخ حكمتيار صرح بأن الشيخ مجيل الرمحن رجل عامل: ااهد 



  اهال وسهال :الشيخ 
  . ...وحنن تعملنا منه واستفدنا منه يف التفسري وكذا فهذا الذي : ااهد 
  . هذا حكمتيار يصرح ذا  :الشيخ 

  . نعم : د ااه
  . يال منشي  :الشيخ 
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده اهللا فال : ااهد 

مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله ، 
  : أما بعد 

الدعاة السلفيني ضرورة التنظيم من أجل النهوض مبصلحة األمة ، ولكن هذا التنظيم اضطرهم إىل  ارتأى بعض
الوقوع يف منافسة مع اجلماعات األخرى التقليدية ، مما دفعهم يف النهاية إىل الدفع بأناس غري مؤهلني تربويًا وال 

هم يعتذرون عن كل ذلك بأن دائرة الدعوة علمًيا إىل مصاف الدعاة ، وتغليب االهتمام بالكم على الكيف ، و 
اتسعت عليهم واضطروا إىل ذلك اضطرارًا ، فهل تنصحون هؤالء بأن جيمدوا نشاطهم حلني اكتمال مؤهالم 

  وخباصة املؤهالت الرتبوية ، أم تنصحوم بتحجيم هذا النشاط على قدر وسعهم وطاقتهم ؟ 
ا حول مثل هذا السؤال ، مراًرا وتكرارًا ، واآلن السؤال واضح وال طاملا تكلمن: أقول واهللا املستعان  :الشيخ 

ننصح إخواننا السلفيني يف كل بالد اإلسالم بأن عليهم : يقتضينا حنن أن نطيل اجلواب عليه لوضوحه ، فنقول 
هذا أن يعملوا يف حدود طاقام وقدرام وأن ال يكلفوا أنفسهم وال غريهم فوق طاقتهم ؛ ألن عاقبة مثل 

صلى اهللا عليه وسلم  - إن النيب . التكليف أن يعود بالعاقبة السيئة اليت ال يظنون أم سيقعون فيها أو يف مثلها 
قد قال يف احلديث الصحيح يف مناسبة وصيته لبعض أصحابه باالعتدال يف العبادة اليت كان هو متوجًها إليها  - 

إن لكل عمل شرة ، ولكل شرة فترة ، ( : هذه املناسبة  يف -عليه السالم  - من قيام وصالة وصيام ، قال 
ولذلك فنحن ننصح إخواننا  )فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل 

هؤالء السلفيني والذين يقولون عن أنفسهم أو يقول عنهم غريهم إم دعاة ، نقول هلؤالء متهلوا وال تستعجلوا 
، والعربة قائمة يف   "من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلّي حبرمانه " ن من احلكم املنقولة عن بعضهم األمر ؛ أل

كثري من اجلماعات اإلسالمية ، ومن أقدمها يف الساحة اإلسالمية أم ملا شغلوا أنفسهم بالدعوة اليت يتبنوا 
الزمان وهم ال يزالون حيث كانوا من حيث دعوا إليها عامة املسلمني ، ويكاد أن ميضي عليهم قرن كامل من 
فيه حركة وفيه نشاط لكن  "مكانك راوح " العلم ، ومن حيث الرتبية ، وعلى التعبري العسكري يف بعض البالد 



ما فيه تقدم ، فهذه احلركة وهذا النشاط قد عاد عليهم باخلسران ؛ ألن اإلنسان حينما يتعاطى أمرًا ولو كان هذا 
يويًا حمًضا ، ولكن هو أقل ما يُقال فيه إنه أمٌر مباح ، إن عليه أن يُعيد حسابه ونظره يف كسبه أو يف األمر أمرًا دن

خسارته ، فإذا قضى دهًرا من الزمان يف السعي وراء ذلك األمر الدنيوي مث ال يصل إليه إطالقًا فعلية أن يغري 
ليل أن اخلطوة أو السبيل الذي كان يسلكها خطته ؛ ألن عدم حصوله على مرامه وعلى غرضه كل هذه املدة د

  للوصول إىل هدفه املنشود مما ال يؤدي إىل مراده ومرامه ، وكما قيل قدميًا يف مثل هذه املناسبة
  .  "أوردها سعد وسعد مشتمل          ما هكذا يا سعد تورد اإلبل  "      

الدعوة ينبغي أن تقوم على أساسني اثنني وعلى  ولذلك حنن منذ عشرات السنني نؤكد على إخواننا املسلمني أن
دعامتني عظيمتني ال جمال للنهوض باملسلمني إال على أساسهما أال ومها التصفية والرتبية ، حنن نكرر هذا مرارًا 
وتكرارًا ، وجوابنا على هذا السؤال هو أننا ننصح هؤالء اإلخوان السلفيني الذين انطلقوا إىل ما مل ُخيلقوا له ، 
انطلقوا إىل دعوة الناس بغري علم ، إال أفراد قليلني منهم ، وليس الكالم فيهم ، وإمنا الكالم يف أن تكون الدعوة 
توكل وتنسب إىل ناس ناشئني يف هذه الدعوة ، ليس عندهم علم ، ومع ذلك فهم يكلفون أن يدعوا إىل دعوة ، 

ختتلف كل االختالف عن دعوات اجلماعات األخرى ما هي هذه الدعوة ؟ جيب أن ُيالحظ إخواننا أن دعوتنا 
دعوتنا دعوة علمية إصالحية دعوة اآلخرين دعوة قد تكون تارة تربوية ولو كالًما والذي انصب جهودهم عليه 
هو أن تكون دعوم تكتيل الناس وجتميعهم على أمر سهل ، طائفة منهم جيمعون الناس على إسالم على دين 

ا اإلسالم فأكثر املدعوين وأكثر األفراد املتكتلني على أساس تلك الدعوة إذا سألتهم ما اإلسالم لكن ما هو هذ
هي دعوتكم ؟ قد يقولون دعوتنا الكتاب والُسنة ، وهذه الدعوة أصبحت اليوم يف احلقيقة أو هذان االمسان 

ترون قبل ثالثني سنة أو قريبًا الكتاب والُسنة من فضائل الدعوة السلفية ؛ ألنين وأنا بلغت من الكرب عتًيا كما 
من ذلك ، ما كنا نسمع دعوة الكتاب والُسنة ، ماكنا نسمع خطيبا من اخلطباء يذكر الكتاب والسنة كل ما  
كان يدعون إليه هو اإلسالم ، واإلسالم كما تعلمون أي أتباع اإلسالم هم فرق شىت من قرون عديدة ومديدة ، 

الناس على عجرهم وجبرهم ، على كثرة اختالفهم وتفرقهم ، لكننا حينما نقول  فإذا أُطلق اإلسالم مشل كل هؤالء
اإلسالم كتابًا وُسنة على منهج السلف الصاحل ، حينئذ تضيق هذه الدائرة الواسعة اليت تشمل كل الفرق الضالة ، 

 )ث وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثال( باحلديث املعروف  -صلى اهللا عليه وسلم  - واليت نص عليها النيب 
( : اليت هي  -عليه الصالة والسالم  -إىل آخر احلديث ، تضيق هذه الدائرة وتنحصر يف الفرقة الناجية كما قال 

فحينما يدعو الدعاة اآلخرون املسلمني بعامة فإمنا يدعوم إىل إسالم عام ، ما حقيقة .  )ما أنا عليه وأصحابي 
جوابًا تقليديًا ، يعين العمل بالدين ، بالكتاب والُسنة ، لكن ايش الكتاب  هذا اإلسالم ؟ كل فرد منهم جييبك



وايش الُسنة ؟ وكيف السبيل إىل فهمه ، فهذا أمر ال يدندن حوله كل الدعاة اإلسالميني حاشا السلفيني ، فهم 
املناسبة تتعلق بقول أذكر نكتة يف هذه . الذين يدعون الناس إىل الكتاب وإىل الُسنة وعلى منهج السلف الصاحل 

، فحينما تريد أن تدعو إىل اإلسالم فبدهٌي جًدا جًدا أن تكون عارفًا  "فاقد الشيء ال يُعطيه " العلماء وهي 
ا وعامًال مبا تدعو إليه ، وإال كان مثلك مثل ذلك الكردي الذي زعموا أنه لقي رجًال من اليهود يف طريقه 

ً
وعامل

دخلك ماذا أقول ؟ قال : قال . فالن أسلم وإال قتلتك : جته العربية األعجمية فأشهر عليه خنجره وقال له بله
إًذا ينبغي أن ندعو إىل إسالم ندري ما هو ، فإذا كانت الدعوة من .  - األخوة يضحكون- . واهللا ال أدري : 

ا ببعض األحزاب الدعاة اإلسالميني إىل إسالم غري مفهوم فما فائدة هذه الدعوة ؟ ولذلك ضربت لكم مثًال آنفً 
اإلسالمية الذين يصيحون بأعلى أصوام وقد كانت هلم دولة وصولة يف بعض أيامهم املاضية ، لكنهم ما 

عن عقيدٍة ما من عقائد السلف القائمة على  -فضًال عن صغريهم- استفادوا شيًئا ؛ ألنك إذا سألت كبريهم 
أو أن جييبك بال أدري ، إًذا هو ال يدري ، وال يدري الكتاب والسنة ، إما أن جييبك جبواب جهمي اعتزايل ، 

العقيدة اليت ينبغي على املسلم قبل كل شيء أن يعرفها أوًال ، مث أن يؤمن ا ثانًيا ، فماذا يكون حال الدعاة من 
ل مثل هذا الداعي ، ولذلك النكتة اليت رويتها لكم آنًفا بالنسبة لذلك الكردي واليهودي ، هي يعين خري مثا

لكثري من هؤالء الدعاة الذين يدعون اجلماهري املسلمة إىل اإلسالم ، ولكنه إسالم غري مفهوم ، لذلك قيل قدميًا 
اإلخوان السلفيون الذين مضى على انضمامهم أو قيامهم ذه .  "من رأى العربة يف غريه فليعترب " من احلكم 

ل من ربع قرن من الزمان ، وقد ملسوا آثار دعوم يف العامل الدعوة الطيبة املباركة كجماعة مل ميض عليهم إال أق
اإلسالمي ، فما جيوز هلم إطالقًا أن ينتكسوا وأن يرجعوا القهقري وأن يقعوا فيما وقع فيه غريهم من األحزاب 

لسلفية األخرى مع فارق كبري ، األحزاب األخرى ما عرفوا وال ذاقوا طعم ولذة الدعوة السلفية بل أمهية الدعوة ا
عليه الصالة  -على قلب حممد  -يرمحك اهللا- ولذلك فهم يعيشون حيارى ال يدرون العقيدة اليت أنزهلا اهللا 

وبينها للناس كافة ، ال يدرون حىت يف هذه األيام األخرية أما السلفيون فقد ذاقوا حالوة هذه الدعوة  - والسالم
ناسوها وأن يشغلوا الناس اآلخرين الذين كانوا يدعوم إىل أن وعرفوا قدرها وقيمتها ، فما ينبغي هلم أبًدا أن يت

يفهموها وإىل أن يؤمنوا ا ، أن يشغلوها بأمور أخرى تدخل يف باب السياسة ، سواء أُطلقت أو قُيدت ؛ ألن 
لسياسة السياسة على إطالقها ال أعتقد أن مسلًما يقول بشرعيتها ، فالبد إًذا من تقييدها بالسياسة الشرعية ، ا

الشرعية أمٌر مرغوب فيه بال شك يف الشرع ؛ ألنه ال ميكن إدارة الدولة املسلمة إال على األساس من السياسة 
الشرعية ، لكن هذه السياسة ليست من شأن األفراد وليست من شان الدعاة الذين جيب عليهم أن يفقهوا 

والتجمع على هذه الدعوة ال خيفى على أي مسلم املسلمني بعامة ، وأنا حينما أقول بعامة كدعوة لكن التكتل 



عاقل بأنه من املستحيل أن ميكن للدعاة أو لبعض الدعاة أن جيمعوا كل املسلمني على اختالف نزعام 
 ...ومذاهبهم بل ونزغام وأحزام يف ايش ؟ كتلة واحدة قائمة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصاحل 

، وحلديث الفرق الذي أشرُت إليه  ))ِإال َمْن رَِحَم رَبَك * َوال يـََزاُلوَن ُمْخَتِلِفيَن (( : ذلك لقول رب العاملني 
الذي . - صلى اهللا عليه وسلم  - آنًفا ، ولكن على األقل الذين يريدون أن يسلكوا سبيل اهللا وسبيل رسول اهللا 

ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعوا ِإَلى اللِه َعَلى َبِصيَرٍة َأنَا (( : عنه يف القرآن أنه أمره أن يقول  -عز وجّل  -حكى ربنا 
، هؤالء جيب أن يتكتلوا على هذا األساس وتكون هي  ))َوَمِن اتـبَـَعِني َوُسْبَحاَن اللِه َوَما َأنَا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن 

صحيح ويربون تربية صحيحة ككتلة الفرقة الناجية فيوم تتكتل هذه اجلماعة على هذا الفهم الصحيح لإلسالم ال
  .  -تبارك وتعاىل- وكجماعة ، فيومئذ يفرح املؤمنون بنصر اهللا 

أما اخلروج عن هذه الدعوة وإشغال عامة املسلمني بشيء آخر فهو احنراف خطري ستكون أو سيكون عاقبة هذا 
حزاب األخرى ، أن يظلوا سنني االحنراف أن يصاب مجاعة السلفيني ال مسح اهللا مبثل ما أصيبت اجلماعات واأل

،  "مكانك راوح " طويلة وطويلة جًدا وهم يدعون ويدعون ويعملون ولكن على القاعدة اليت أشرت إليها آنًفا 
وألن يستفيد الدعاة السلفيون هداية فرد فضًال عن أفراد يدعوم إىل الكتاب والُسنة ويربوم تربية صحيحة على 

ن جيمعوا ويكتلوا آالف بل ماليني من البشر وهم مل يفهموا اإلسالم ومل يؤمنوا هذه الدعوة خٌري هلم من أ
وبالتايل مل يربوا الرتبية على هذا  - عليه السالم  - على قلب حممد  - عز وجّل  - باإلسالم الذي أنزله اهللا 

عن  -السالم  وعليكم- األساس من الفهم لإلسالم الصحيح ، لذلك حنن ننصح إخواننا هؤالء أن يرتاجعوا 
عذر أقبح من " توسعهم يف دعوم وعن اعتذارهم احملكي يف السؤال يف أن هذا العذر يف احلقيقة هو كما يقال 

، والغلو يف الدعوة دون القيد املذكور آنًفا كما ذكرت أيًضا يف  ))ال يَُكلُف اللُه نـَْفًسا ِإال ُوْسَعَها (( ، فـ  "ذنب 
إن لكل عمل شرة ، ولكل شرة فترة ، فمن كانت ( أن عاقبة هذا الغلو هو االيار  تضاعيف كالمي السابق

فإًذا علينا أن نظل ندعو الناس كل الناس  )فترته إلى سنتي فقد اهتدى ، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل 
قيامة ، مث مبا جيب بعد إىل فهم الكتاب والُسنة فهًما صحيًحا ، مبتدئني بالعقيدة اليت هي أساس النجاة يوم ال

وهذا جيرين إىل . ذلك من معرفة الفرائض العينية ، مث الفرائض الكفائية اليت إذا قام ا البعض سقط عن الباقني 
التنبيه إىل شيء من الغلو الذي وقع املسلمون اليوم حىت بعض الدعاة وهو أصبحت كلمة الدعوة والدعاة يف 

ر ، وأنا يف ظين أنكم سوف ال تسمعون هذا الكالم من غريي ، لكنه احلق اعتقادي هي من بدعة العصر احلاض
، الدعوة اليوم والدعاة أصبح كأنه أمٌر فرٌض عيين على كل مسلم ، ولو كان  ))ِمْثَل َما َأنُكْم تَنِطُقوَن (( واحلق 

، خيرجون إىل الدعوة بزعمهم ، ال يعرف من اإلسالم شيًئا ، واملثال تعرفونه اليوم فيه كتلة إسالمية ضخمة جًدا 



ويسمون هذا اخلروج باخلروج يف سبيل اهللا ، وأكثر الذين خيرجون كما يقولون يف سبيل اهللا ، كما يقولون يف 
هؤالء ماذا يفعلون ؟ هؤالء دعاة ،  "ما يفرق بني اخلمسة والطمسة وبني األلف واملسطيجة " بعض البالد العربية 

سالم ، يا مجاعة اتقوا اهللا ؛ فاقد الشيء ال يُعطيه ، اجلسوا يف بالدكم وحتلقوا واجتمعوا دعاة إىل ماذا ؟ إىل اإل
وتدارسوه بينكم وتفقهوا يف الكتاب والُسنة ؛ حىت تكونوا على  -تبارك وتعاىل-يف مساجدكم واتلوا كتاب اهللا 

نعلم أن كثريًا من .  )بفقهه في الدين من يرد اهللا به خيًرا ( :  - صلى اهللا عليه وسلم  -بينة وتكونون كما قال 
هؤالء وهم رؤوس هؤالء يأتون بأعمال مستنكرة إما جهًال وإما جتاهًال ، إما جهًال باإلسالم وإما من باب 
القاعدة الكافرة اليت ال أصل هلا يف اإلسالم ومع ذلك فبعض الدعاة اإلسالميني ينتسبون إليها ويعملون ا أال 

، فقد بلغنا أن مجاعة من هؤالء الدعاة وصلوا إىل قرية فوجدوا أهلها يطوفون بقرب  "الوسيلة  الغاية تربر" وهي 
ويل زعموه ولًيا رئيس اجلماعة هؤالء طاف حول القرب مع القوم ملاذا ؟ قال ليتألف قلوم ، أهكذا يأمر اإلسالم 

وال يقول اعمل  ))َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِهِليَن ((  ))َمُر فَاْصدَْع ِبَما تـُؤْ (( اإلسالم يقول لنا منذ مخسة عشر قرنًا ! ؟ 
يف خمالفة مظاهر الشرك ، حىت ولو   -صلى اهللا عليه وسلم  -عمل اجلاهلني ، ولكن يعلم مبلغ اهتمام الرسول 

كانت لفظية وليست عملية ، كالطواف حول قبور األولياء والصاحلني ، حىت باللفظ الذي قد يصدر من بعضهم 
صلى  - ا بغري قصد ونية سيئة ، فكلكم يعلم احلديث الذي رواه الرتمذي وغريه عن أيب واقد الليثي أن النيب خطئً 

كان يف سفر ، ملا مر أصحابه وهو معهم بشجرة ضخمة من شجر السدر فقال بعض أصحابه   -اهللا عليه وسلم 
ه الشجرة كان املشركون يعلقون عليها هذ.  "اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط " :  -عليه السالم  - 

يعين تعليقات تُعلق عليها األسلحة ، . "اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط " : أسلحتهم ، فقال بعضهم 
: اهللا أكبر ، هذه الُسنن ، هذه الَسنن لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى ( :  - عليه السالم  -فقال 

انظروا اهتمام النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قطع دائرة الشرك حىت للفظ خرج من  )اجعل لنا إله كما لهم إله 
اجعل لنا الها  (( من اليهود  ...الالفظ به دون أن يقصد معين شركيا ولكن ملا هذ اللفظ شابه لفظ املشركني 

شاة اللفظية قال  ))كما لهم آلهه 
ُ
لتم كما قال قوم موسى اهللا أكبر ، هذه السنن ، لقد ق( : رد هذه امل

إىل آخر احلديث ، فكيف يستجيز مسلم عامل باإلسالم القائم على الكتاب والُسنة أن يعمل عمل  )لموسى 
  .املشركني وان يطوف مع القوم الضالني ، ملاذا ؟ قال لكي يتألفهم وليكسب قلوم 

، فما جيوز  ))ِكْدَت تـَرَْكُن ِإلَْيِهْم َشْيًئا قَِليًال َلَقْد  (( : لنبيه مؤدبًا لنا يف خماطبته إياه  - قال تعاىل :الشيخ 
للمسلم وخاصة إذا كان داعية يريد أن يعلم من حوله أن يشارك الناس يف ضالهلم ، حبسبه أن خيالطهم ليعلمهم 
 ويوجههم ، أما أن يشاركهم يف الضالل فهذا هو عني الضالل ، لذلك ما يقع يف مثل هذه املخالفة الشرعية إال



من كان مل يؤدب على ما ندعو الناس إليه من الكتاب والُسنة على منهج السلف الصاحل ، هذا ما عندي جوابًا 
  . عن ذلك السؤال ولعله مل يفتين شيء ؟ فإًذا ننتقل إىل السؤال الثاين 

أنه يبدو أن أصول السؤال استفاد املسلمون من نصيحتكم إىل مجاعة التبليغ كثريًا ، واحلمد هللا ، غري  :السائل 
ما قولكم يف خروج بعض طلبة  - بارك اهللا فيكم- هذه اجلماعة وسلوكها ال يستطيع أحد أن يغريه ، والسؤال 

العلم من السلفيني مع مجاعة التبليغ على غري قصد اخلروج ، وإمنا لتصحيح األفكار وتعليم التوحيد وبث الُسنن 
  . ن خرج معهم ، هذا السؤال بينهم ، وخاصًة أم ملسوا استجابة منهم مل

نعم الذي نعرفه عن هؤالء اجلماعة من مشاركة بعض إخواننا السلفيني هلم يف بعض أسفارهم ورحالم  :الشيخ 
أم ال يقبلون دعوم إىل الكتاب والُسنة ، شأم يف ذلك شأن كل األحزاب األخرى اليت أشرت إليها آنًفا ، 

صدقتم ، إن دعوتنا دعوة حق فهي تفرق : وحنن نقول . دعوتكم تفرق الناس  إن: ويقولون وبئس ما يقولون 
صلى اهللا  - ولذلك فال غرابة أن يكون من أمساء النيب . بني احلق والباطل ، وهي تفرق فعًال بني احملق واملبطل 

حىت هذه الساعة أن  اليت ال يعرفها هؤالء الدعاة اإلسالميون زعموا أم دعاة إسالميون ، جيهلون -عليه وسلم 
فرق ، إن هؤالء الناس إذا مسعوا كلمة مفرق من أمساء الرسول طاشت  - صلى اهللا عليه وسلم  - من أمساء النيب 

ُ
امل

أذهام وعلت أصوام ؛ ذلك ألم ال يفهمون اإلسالم ، ما جاءت األنبياء والرسل وال أنزلت عليهم الكتب 
، وليكون املسلمون مع احلق ضد الباطل ، فهم مفرقون والشك شاءوا اآلخرون إال هلذا التفريق بني احلق والباطل 

ولذلك كأمر طبيعي جًدا أن الدعوات األخرى اليت يف الساحة اليوم واليت مل تقم على هذا املنهج . أم أبوا 
م ودعوم ؛ الصحيح أمٌر طبيعٌي جًدا أن ال يتقبلوا دعوة فرد مما يف مجهورهم ، ألن ذلك سيصرفهم عن منهجه

ألا قائمة على خالف الدعوة ملنهج الكتاب والُسنة وعلى منهج السلف الصاحل ، هذا الذي نعرفه عنهم ، أو  
كنا نعرفه عنهم ، وعسى أن يكونوا قد تطوروا بعض الشيء كما جاء يف سؤالك وتبني هلم أم يف احلقيقة حينما 

ارى كاليهود والنصارى ، ال يعرفون شيًئا من دينهم إال نزرًا قليًال خيرجون كما يقولون يف سبيل اهللا فهم خيرجون حي
، فإذا كان هؤالء شعروا جبهلهم بإسالمهم بدينهم وشعروا باإلضافة إىل ذلك إىل أن هناك طائفة من املسلمني 

ث ، وهم الذين يسمون يف بعض البالد بالسلفيني ويف بالد أخرى بأنصار السنة ويف بالد أخرى بأهل احلدي
وكلها تلتقي على هذا املنهج الصحيح ، شعروا أم حباجة إىل علمهم ، ميكن أن يكون هذا أم تراجعوا عن 
موقفهم السليب السابق ، وخضعوا ملشاركة بعض أفراد السلفيني هلم يف رحالم وأسفارهم كما قلنا ، ومسحوا هلم 

، حينئذ أنا أقول جيب على أفراد من إخواننا السلفيني أن  بأن يدعوا هؤالء اجلماعات احليارى إىل الكتاب والُسنة
خيرجوا معهم ولكن بشرط أن يرفعوا الراية ، أن دعوم دعوة إسالمية سلفية وليست إسالمية سلفية صوفية 



تبليغية ، كما يعين قيل ببعض هذا الكالم قدميًا ، وقد ُيضم إليه حديثًا ، ال وإمنا هي سلفية حمضة ، فإذا مسح 
 -قد يوجد هناك أحزاب أخرى- هؤالء أو أولئك التبليغيون أو اإلخوان املسلمون أو حزب التحرير أو غريهم 

لبعض األفراد السلفيني بأن يدعوا أولئك الناس إىل دعوم بكل وضوح ، وبدون قيود وشروط ، فحينذاك انا أرى 
يهم قبل كل شيء أن ينبهوهم أنه حنن ما أنه من الواجب على بعض الدعاة السلفيني أن خيالطوهم ، ولكن عل

خرجنا معكم ثالثة أيام ألنه هكذا الُسنة أن خنرج ثالثة أيام أو أربعني يوًما أو أي تقييد أو نظام هو وضعوه ، ال 
أصل له يف الكتاب والُسنة ، وإن كان دعام حياولون تسويغ مثل هذه القيود اليت ما أنزل اهللا ا من سلطان ، 

كنا جمتمعني مع بعض أفراد من هؤالء اجلماعة الذين نظن فيهم العقل والفهم واإلخالص ، هو كان طبًعا    وقريًبا
كان متأثرًا بطبيعة احلال بدعايات أو نقول بعبارة أخرى أوضح بتوجيهات رؤوسهم هلؤالء األفراد ، فهم يلقنوم 

الزنابري خترجون هكذا بالعشرات وهم جهلة ال احلجج إذا قلنا هلم مثًال من أين لكم هذا اخلروج ؟ مجاعات ك
بزمانه خرج سبعون  - صلى اهللا عليه وسلم  - لقنوا تلقني ، ه ، الرسول . يعرفون من اإلسالم شيًئا أجابوك فورًا 

  يف وقعة ايش ؟ مؤتة
  بئر معونة :السائل 
اعة اتقوا اهللا ، هؤالء السبعون كانوا بئر معونة ، سبعني من الصحابة وقتلوا يف سبيل اهللا ، فنذكرهم يا مج :الشيخ 

( ، ولذلك يُقال فيهم من القراء ، والرسول كما نعلم يقول  -صلى اهللا عليه وسلم  - من خرية أصحاب الرسول 
، فهؤالء ما كانوا من اجلهلة كما أنتم تفعلون ، فالدليل غري املدلول ، والدعوة  )يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهللا 

، الدليل ال يشملكم أبًدا ، ولذلك يعين اسرتوا أنفسكم واسرتوا جهلكم وال تستدلوا مبا هو أخص من الدليل 
أليس : عليكم وليس لكم ، وقال يل هذا الشخص ، وألول مرة أمسع هذا الدليل من مثل هؤالء الناس ، قال 

خر ، قلت سبحان اهللا هناك رجل قتل كما جاء يف احلديث الصحيح قتل تسعة وتسعني نفًسا ، وخرج إىل بلد آ
، هذا الرجل خرج تائًبا إىل اهللا ، مهاجرًا يف سبيل اهللا ، ُمعرًضا عن البلد الذي ترىب فيه تربية سوء ؛ ألن ذلك 

إنك في ( : العامل واحلديث تعرفونه وحنن نقدم إليكم خالصته ، ألن ذلك العامل حًقا والناصح صدقًا قال له 
فكيف أنت تستدل ذا احلديث ، هذا خرج إىل البلدة  )الصالح أهلها  أرض سوء فاخرج منها إلى األرض

خرج ولكي ال يعود ، يُريد أن ُميهد إنه خرج ليتنظف من املعاصي يف تلك : الصاحل أهلها ، ايش قال ؟ قال 
فسق أنتم تفعلون هكذا ؟ أنتم على العكس من ذلك ، خترجون إىل بالد ال: قلت . البلدة مث يعود إىل بلدته 

والفجور ، إىل بالد أوربا وأمريكا وحنو ذلك ، فخالفتم احلديث ، هو خرج ليتطهر ، أنتم خترجون لتتلوثوا ، مث  
كيف تعودون إىل البلد ما دام خرجتم منه كما خرج ذاك ، ال أنتم تعكسون متاًما ، وهكذا جرى نقاًشا طويًال 



ا السلفيني بأن خيالطوهم وأن يناصحوم وأن يناقشوهم على حول أدلتهم اليت يلقنوا ، فإذا مسحوا لبعض إخوانن
ضوء الكتاب والُسنة فالشك أن هذا كسب جديد للدعوة السلفية ، أي يئت هلم أرض واستعدت هذه األرض 

  .، وهي الدعوة السلفية ، ال أرى مانًعا ذا القيد ، نعم  -تبارك وتعاىل- لتتقبل هذا الغيث املرسل إليهم من اهللا 
يرى بعض الدعاة السلفيني أن الدعوة السلفية اآلن قد تعدت مرحلة التصفية : السؤال الثالث يا شيخ  :السائل 
  والرتبية
  !اهللا أكرب :الشيخ 
  أو إن صح التعبري يرى بعض الدعاة الذين ينتمون أو يزعمون أم من السلفيني :السائل 
  نعم :الشيخ 
د تعدت مرحلة التصفية والرتبية وأن عليها أن تستعد ملراحل أخرى تتطلبها أن الدعوة السلفية اآلن ق :السائل 

حاجة العصر ، وآخرون يرون أنه ال مانع من السري يف التصفية والرتبية واالستعداد املادي والعسكري ملواجهة 
  احلكام إن أمكن ذلك ، وكل ذلك يكون يف آن واحد ، فما تعليقكم على هذا ؟ 

. وهلم ولو أننا حنن ال نتمسك باأللفاظ ؛ ألن األلفاظ قوالب املعاين ، أن قوهلم تعدت الرتبية أرى أن ق :الشيخ 
إذا كانوا يقصدون ذه اللفظة أو بغريها أن هذا الواجب قد حتقق فالواقع يكذم ، وإن كانوا يعنون ظاهر هذه 

سنني طويلة علًما وتربية تعدوها جاوزوها قبل اللفظة أنه جماوزة هذه املرحلة اليت جيب على السلفيني أن يعيشوها 
من استعجل الشيء " ماذا ؟ أن يتمكنوا منها ، وأن يتحققوا ، فحينئذ حنن نقول هذا خالف ما ذكرناه آنًفا بأنه 

ة  أما ما جاء يف السؤال من االستعداد املادي واالستعداد احلريب أيًضا ، هذا يف احلقيق.  "قبل أوانه ابُتلّي حبرمانه 
هذا يف الواقع خيرج من بعض الناس حبماس غري موزون ،  "شنشنة نعرفها من أخزم " كما يُقال يف املثل املعروف 

وغري منهج موضوع منهج له ، وخباصة أن كثريًا من األفراد تكتلوا على هذا األساس ، فكان عاقبة أمرهم أن 
ورًا ، ُسدى ، بدون فائدة تُذكر أبًدا ؛ ذلك ألم مل رجعوا بدعوم القهقري ، وذهبت أرواح كثري منهم هباء منث

يف تبليغه  -عليه السالم  - ينهجوا املنهج الذي ذكرناه آنًفا وهو بال شك منهج الرتبية اليت جرى عليها الرسول 
مدود وهو أفضل البشر عامة ، وهو امل - صلى اهللا عليه وسلم  - دعوته إىل الناس تعليًما وتربية ، فإذا كان النيب 

بوحي السماء ظل يدعو إىل التوحيد وبعض األحكام الشرعية الضرورية اليت كانت  - عز وجّل  - حببل من اهللا 
تنزل إليه ثالثة عشر عاًما يف مكة املكرمة ، وأوذي أصحابه وأمرهم باهلجرة مرتني إىل احلبشة ، واملرة األخرية 

 -عليه السالم  - ابه إىل املدينة وهناك بدأ الرسول بنفسه ، وحلق به بعض أصح - عليه السالم  -هاجر هو 
، وليس يف املدينة وحنن نعلم أن جمتمعنا اإلسالمي اليوم  -عز وجّل  - يضع منهاج االستعداد ملالقاة أعداء اهللا 



على  يعد املاليني اململينة ، فأين هؤالء الدعاة الذين أُتيح هلم جمتمع كمجتمع املدينة ، يتعلمون فيه اإلسالم
َوَأِعدوا َلُهْم َما (( :  -تعاىل- وجهه الصحيح مث يتمكنون فيه من اإلعداد املادي واملأمور به يف مثل قوله 

ٍة َوِمْن رِبَاِط اْلَخْيِل تـُْرِهُبوَن بِِه َعُدو اللِه َوَعُدوُكْم  ما علمنا أن مجاعة من هؤالء ظلوا نفس  ))اْسَتطَْعُتْم ِمْن قـُو
يت ظل فيها الرسول وهو ممدود مبدد السماء يف مكة ، فعلموا وربوا أنفسهم وغريهم مث أخذوا يستعدون املدة ال

َوَأِعدوا (( االستعداد املادي ، أنا أرى من احلكمة مبكان أن التفكري يف تنفيذ أو حتقيق وتطبيق هذه اآلية الكرمية 
ٍة  م كما ترون ال ليس هذا وق ))َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُوت حبثه ، فضًال عن أن يكون حبث تطبيقه ؛ أل

يستطيع املسلمون على أوضاعهم اليت يعيشوا اآلن حتت أحكام ال يسمحون بتطبيق اإلسالم ، فإًذا جيب أن 
  :والبدء مبا هو األهم كما قيل . منشي اهلويىن ، جيب أن منشي اهلويىن رويًدا رويًدا 

  لم إن طلبته كثري        والعمر عن حتصيله قصريالع"                 
   "فقدم األهم منه فاألهم                  

يوم يستعد طائفة من املسلمني كما أشرنا ما كل املسلمني ، يوم يستعد طائفة من املسلمني ، مجاعة من املسلمني 
 -عز وجّل  -لب رجل واحد ، يومئذ ربنا ، كتلة اجتمعوا على الكتاب والُسنة وعلى الرتبية عليهما ، وكانوا كق

بفضله وكرمه الذي وعد املؤمنني به أن يهيأ هلم ُسبل االنتصار على أعدائهم ، يومئذ ستأيت الظروف اليت 
تساعدهم ليقوموا باالستعداد املادي الذي يرفع بعض الناس اليوم املتحمسني على غري هدى من رم أصوام 

تعداد ، وهم يرون األمثلة قائمة هنا وهناك أم ال يستفيدون ذا االستعداد شيًئا إال بوجوب القيام ذا االس
 - أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لألخذ باإلسالم على منهج نبينا  -عز وجّل  - الرجوع القهقري ، فنسأل اهللا 

  . ... - صلى اهللا عليه واله وسلم 


